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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 

 

Số: 2778/UBND-PPLT 

V/v hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản 

phẩm thanh long tại ấp Thọ An, 

xã Bảo Quang. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Khánh, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

 

 

                         Kính gửi:  

 

 

- Sở Công Thương Đồng Nai; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Hội Nông dân tỉnh. 

Hiện nay, tại ấp Thọ An, xã Bảo Quang có 30 hộ nông dân trồng thanh 

long với khoản 26 ha (trong đó HTX là 10 ha với 12 hộ xã viên) và đã đến thời 

điểm chín rộ, sản lượng khoảng 30-40 tấn. Trước tình hình Trung Quốc ngừng 

thu mua mặt hàng thanh long và trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND tỉnh, các đầu mối tiêu thụ nông sản cũng 

ngừng thu mua, trong khi tiêu thụ qua các kênh bán lẻ số lượng ít, ảnh hưởng đến 

việc tiêu thụ thanh long của người dân xã Bảo Quang đang gặp khó khăn.  

Trước tình hình trên, nhằm hỗ trợ cho các nông dân trên địa bàn xã Bảo 

Quang tiêu thụ sản phẩm thanh long đang trong mùa vụ trong thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND tỉnh và Công văn số 

8827/UBND-KGVX ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh; UBND thành phố kiến 

nghị Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân 

tỉnh: 

1. Hỗ trợ, cung cấp danh sách, giới thiệu, kết nối sản phẩm thanh long của 

nông dân xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh với các doanh nghiệp sản xuất, 

chế biến nông sản trong và ngoài tỉnh nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân trên 

địa bàn thành phố trong việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19. 

2. Đề nghị Bưu điện tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh hỗ trợ thu mua thanh long của nông dân xã Bảo Quang 

để tiêu thụ tại các điểm bán hàng hóa thiết yếu và bình ổn giá, điểm bán trực 

tuyến hàng hóa thiết yếu qua sàn thương mại điện tử Postmart.vn của Vietnam 

Post, làm đầu mối liên hệ thu mua thanh long tại xã Bảo Quang để phân phối 

cho các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Thông tin liên hệ: 

- Ông Phan Trần Thiên Lý - Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Điện thoại: 

0941171771. 

- Bà Nguyễn Thị Uyên Quyên - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Quang - 

Điện thoại: 0913184546. 
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- Ông Trần Văn Sáu - Giám đốc HTX thanh long 6 Thơ, xã Bảo Quang - 

Điện thoại: 0908799753. 

UBND thành phố Long Khánh kính gửi Sở Công Thương xem xét, hỗ trợ 

kết nối./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBTP; 

- Phòng Kinh tế; 

- Chánh, Phó VP; 

- Lưu: VT, TH (PPLT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Đại Giang 
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